ـﺎ و
ـﻮردﮔﯽ ﻟﺒﻬـ
ـﺮک ﺧـ
ـﯽ و ﺗـ
ﺧﺸﮑـ
درﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻟﺐ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دردﻧﺎک و ﻏﯿﺮ ﺟﺬاب
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﺶ ﺧﺸﮑﯽ ،ﻗﺮﻣﺰی ،ﺗﺮک ،ﭘﻮﺳﺘﻪ دار ﺷﺪن و ﻟﺐ ﻫﺎی
ﺣﺴﺎس و ﺧﺸﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ،واﮐﻨﺶ آﻟﺮژﯾﮏ ،ﮐﻢ آب
ﺑﻮدن ،ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ،ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﺑﺎن زدن ﺑﻪ ﻟﺐ ،در ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب
ﺑﻮدن و ﻫﻮای ﻧﺎﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ.
دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﺸﮑﯽ ﻟﺒﻬﺎ وﺟﻮد دارد .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﻟﺒﻬﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﺑﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺒﻬﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن
ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ
ﺧﺸﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺰاق اﻧﺴﺎن دو ﺗﺮﮐﯿﺐ دارد ﮐﻪ ﺧﺸﮑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﯿﻼز و ﻣﺎﻟﺘﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺴﺎس ﻟﺐ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک
داده و در ﻣﻌﺮض ﻫﻮای ﺧﺸﮏ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﻌﻼوه وﻗﺘﯽ ﺑﺰاق ﻟﺐ را ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد رﻃﻮﺑﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻟﺐ را ﺷﺪت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﯾﮏ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻟﺐ ﻫﺎ ﻓﻘﺪان ﻏﺪد ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻏﺪد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﺮاه ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎی ﻣﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﻮ
دار ﺑﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﻮم )ﭼﺮﺑﯽ( ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﺒﻮم ﯾﮏ ﭼﺮﺑﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪﻫﺎ و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺮده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ از ﯾﮏ ﻃﺮف آن را ﻣﺮﻃﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭼﻮن ﻟﺐ ﻫﺎ ﺑﺪون
ﻣﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻏﺪد ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ،
ﻟﺐ ﻫﺎ دارای ﻧﻮع وﯾﮋه ای از ﻏﺪد ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﺪد اﮐﺘﻮﭘﯿﮏ ﺳﺒﻮم
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎﻓﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ،در ﻟﺒﻬﺎی ﺧﺸﮏ و ﺗﺮک ﺧﻮرده ﻏﺪد
ﭼﺮﺑﯽ اﮐﺘﻮﭘﯿﮏ ﮐﻪ ﻟﺐ ﻫﺎ را ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ دارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﻟﺒﻬﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ و ﺳﺎﻟﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻌﺪادی از درﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی

ﮐﻪ ﻟﺐ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ دارﻧﺪ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﯾﻢ:

ﺷﮑﺮ
ﺷﮑﺮﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن و ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﺮده ی ﻟﺒﻬﺎی ﺗﺮک ﺧﻮرده
ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻧﺮﻣﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دو ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری از ﺷﮑﺮ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری ﻋﺴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
و آن را روی ﻟﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﮕﺸﺘﺘﺎن آن را ﺑﻪ آراﻣﯽ در اﻃﺮاف ﻟﺒﺘﺎن ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺗﺎ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺮده ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه ﺷﻮد.
آن را ﺑﺎ آب وﻟﺮم ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

ﻋﺴﻞ
ﻋﺴﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮی ﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه و
وﯾﮋﮔﯽ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﺮای درﻣﺎن ﻟﺒﻬﺎی ﺗﺮک ﺧﻮرده اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻘﺪاری ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ را روی ﻟﺒﻬﺎی ﺗﺮک ﺧﻮرده ﺗﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
در روز ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻊ ﭼﺴﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﻋﺴﻞ و ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ
و ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب از آن روی ﻟﺒﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﺒﺢ
از ﻟﺒﻬﺎی ﻧﺮم ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﮔﻞ رز
ﮔﻠﻬﺎی رز در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺗﺮک ﺧﻮرده ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ درﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﺒﻬﺎﯾﺘﺎن ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻤﺎﻧﺪ
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رﻧﮓ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﯾﮏ ﻣﺸﺖ از ﮔﻠﺒﺮگ رز را ﮐﺎﻣﻼ در آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ  .اﯾﻦ ﮔﻠﺒﺮگ ﻫﺎ را ﺑﺮای
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﯿﺮ ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ )ﻏﻮﻃﻪ ور ﮐﻨﯿﺪ() .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺸﮑﻞ
دارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن از ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ(.
ﮔﻠﺒﺮگ ﻫﺎ را ﻟﻪ و ﺧﺮد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮی ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺧﻤﯿﺮ را روی ﻟﺐ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺗﺎن دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر در روز و ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ
از ﺧﻮاب ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.

روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ
روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻟﺒﺘﺎن
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮای ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در روز از روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﺒﻬﺎ را
ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﻤﺎ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﯿﺪ

از

روﻏﻦ

زﯾﺘﻮن

ﻧﯿﺰ

ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﯾﯽ و ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی از
روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻫﻢ ﺑﺮای اﻫﺪاف درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺪرن در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه روﻏﻦ آن  ،از
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﯾﮏ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ از از اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه
ﻃﻮﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ دارای اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ) ،(MCFAsﮐﻪ ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آن زﻧﺠﯿﺮ ه ﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪ آن را ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺳﯿﺪ
ﭼﺮب ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ،روﻏﻦ
ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول
در ﺑﺎﻓﺖ و ارﮔﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد.
روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد ،از ﻗﺒﯿﻞ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻟﺐ ﻫﺎی ﺗﺮک ﺧﻮرده .زﯾﺮا
 MCFAsﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﻼوه ،روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺟﺬب وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻮده وآﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ
روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ درﻣﺎن ﺧﻮب دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻟﺐ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﺗﺮک ﺧﻮرده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ و ﭼﻨﺪ

ﻣﺮﺗﺒﻪ در روز از روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺪاوا ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری از روﻏﻦ
ﻗﻄﺮه آﺑﻠﯿﻤﻮی ﺗﺎزه را ﺑﺎ

روی ﻟﺒﺘﺎن ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺮﭼﮏ ،ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری
ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از

رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب روی ﻟﺒﺘﺎن ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ .ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ و آب وﻟﺮم آن را
ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﺎ درﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

ﺧﺎﻣﻪ ﺷﯿﺮ
ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎﻻی ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ آن را ﺑﻪ ﮐﺮﻣﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺮدن ﻟﺐ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﯿﺮ را روی ﻟﺒﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ده
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺒﻪ و آب وﻟﺮم آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
روزاﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ژل آﻟﻮﺋﻪ ورا
ﺗﻮان درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آﻟﻮورا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮار دادن ﻣﻘﺪاری از
ژل آﻟﻮورا روزاﻧﻪ روی ﻟﺐ ﺑﻪ درﻣﺎن و ﺗﺴﮑﯿﻦ درد ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ژل
آﻟﻮورا ﻃﻌﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ آن ارزﺷﺶ را
دارد.
آﻟﻮورا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﯿﺎه آﺑﺪار ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻫﻤﻪ درد ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﮐﺎﻫﺶ درد ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﯾﺒﻮﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از درﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ رﻃﻮﺑﺘﯽ ژل
آﻟﻮورا واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﻣﺜﺎل اوﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ و اﺳﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در
روﻏﻦ اﻧﺒﻪ وﯾﮋﮔﯽ آﺑﺪوﺳﺖ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎی آب ﺟﺬب
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ژل آﻟﻮورا ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی آب
را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آﻟﻮورا را ﺑﻪ ﯾﮏ آﺑﺮﺳﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎر آب ﻫﻮای اﻃﺮاف را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ ژل آﻟﻮورا روی ﻟﺐ ﺧﺸﮏ و ﺗﺮک ﺧﻮرده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد وﯾﮋﮔﯽ آﺑﺮﺳﺎن
آن ﻟﺒﻬﺎ را ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﺟﺎذب رﻃﻮﺑﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻮورا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ای ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺮای روﻏﻦ ﻫﺎی
ﺿﺮوری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼژن و اﻻﺳﺘﯿﻦ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﮔﻞ ﻧﺴﺘﺮن.

ﺧﯿﺎر
ﺑﺮش ﻫﺎی ﺧﯿﺎر ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ای از ﻣﺎﺳﮏ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و روی ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻻﯾﻪ ای ﺧﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮارد اﺳﺖ .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮش ﻫﺎی ﺧﯿﺎر در اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻒ ﮐﺮدﮔﯽ زﯾﺮ ﭼﺸﻢ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺴﺎس زﯾﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ ﻟﺐ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺧﯿﺎر ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ آب دارد ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ .آب ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺮش ﻫﺎی ﺧﯿﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎﯾﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﺧﯿﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻟﺒﻬﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cاﺳﺖ.
ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺳﺖ و
دﻫﺪ .ﺧﯿﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﮐﺎﻓﺌﯿﮏ
رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﺶ
ﮐﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﯿﺪ آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﺳﯿﺪ آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼژن را ﺑﺎﻻ
ﺳﺎزﻣﺎن و اﻧﻌﻄﺎف ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ
اﺳﯿﺪ اﺳﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 UVﺧﻮرﺷﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ

ﻗﺮار دادن ﺑﺮش ﻫﺎی ﺧﯿﺎر روی ﻟﺐ  ،ﺑﺎ در ﺑﺮ داﺷﺘﻦ آب و اﺳﯿﺪﻫﺎی
ﮐﺎﻓﺌﯿﮏ و آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ ،ﻟﺒﻬﺎ را ﻣﺮﻃﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن
ﮐﺎﻣﻼ ﻟﺐ ﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از
ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎن ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺨﺮﯾﺪ.
ﯾﮏ ﺑﺮش ﻧﺎزک از ﺧﯿﺎر را روی ﻟﺒﺘﺎن ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ آب آن ﮐﺎﻣﻼ روی
ﻟﺒﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺮای  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ آب
ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در روز اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

وازﻟﯿﻦ
وازﻟﯿﻦ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻟﺐ ﻫﺎی ﺗﺮک ﺧﻮرده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﻮل روز ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻟﺒﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﺠﺪدا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻟﺒﺘﺎن در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزک از ﻋﺴﻞ روی ﻟﺒﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزک وازﻟﯿﻦ روی آن
ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ و آب ﮔﺮم ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .روزی
دوﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

آب
دﻟﯿﻞ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ی ﻟﺒﻬﺎی ﺗﺮک ﺧﻮرده ﺷﻤﺎ از دﺳﺖ دادن آب اﺳﺖ .ﺑﺮای
آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ آب
ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .در ﺷﺮوع روز ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻫﺮ ﭼﯿﺰی روزﺗﺎن را ﺑﺎ
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻟﯿﻮان آب آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
رﺧﺘﺨﻮاب ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﺎﻧﺪن آب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ
ﺑﺪن  ،آب ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﻤﻮم از ﺑﺪن دﻓﻊ ﺷﻮد.
اﯾﻦ درﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻟﺐ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﺗﺮک ﺧﻮرده ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻮد ﻣﺠﺪد ،ﻟﺒﻬﺎﯾﺘﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ آب ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از
دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ دوری ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺮه ﯾﺎ روﻏﻦ اﻧﺒﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ از داﻧﻪ ﯾﺎ ﻫﺴﺘﻪ دروﻧﯽ اﻧﺒﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻗﺮن ﻫﺎ ﺑﺮای داروﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد دارد :روﻏﻦ اﻧﺒﻪ ﻏﻨﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﺳﺖ ﮐﻪ آن
را ﺑﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ اﻧﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اوﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ و اﺳﺘﯿﺮﯾﮏ
اﺳﯿﺪ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺮﻃﻮب
ﮐﻨﻨﺪه ی ﻗﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻟﺐ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دو اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن روی ﻟﺐ ﻫﺎ ﯾﮏ روش ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن رﻃﻮﺑﺖ
ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎ اﺳﺖ.
اوﻟﺌﯿﮏ و اﺳﺘﯿﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﻫﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﺪه دارﻧﺪ و آن ﻫﻢ داﺷﺘﻦ دو ﺳﺮ
آﺑﺪوﺳﺖ و آﺑﮕﺮﯾﺰ اﺳﺖ .ﯾﮏ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ آب ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻤﺖ

دﯾﮕﺮ آب را دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺗﺮی
ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آب ﻟﺐ ﻋﺎﻟﯽ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺐ ﻫﺎ
را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

